
OBEC VEĽKÉ BIEROVCE Počet listov: 6

 

Zápisnica

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo

dňa 18.05.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Kubaloš František – ZOSZCH,

Amália Lakotová – Klub Seniorov

Neprítomní: ---

Ospravedlnení: ---

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka

obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.

Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť

rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila

poslancov p. Bystríka Ondráška a p. Milana Fabiana

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Prejednanie žiadosť FO a PO (predaj obecného majetku – p. Mikolášková, žiadosť p.

FERO)

4. Rôzne

5. Záver



Návrhy na ďalšie body programu:

1. Schválenie zmlúv a dodatkov - Zmluva o výkone trénerskej funkcie vo futbalovom

klube OTJ Veľké Bierovce - Opatovce

2. Ihrisko – zámer, financovanie, žiadosť o dotáciu

3. Novelizácia zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce

4. Kontrola čerpania rozpočtu k 31.03. 2015 a rozpočtové opatrenie č. 1/2015 viď

príloha

5. Kompenzácia za znemožnenie užívania parciel z dôvodu výstavby kanalizácie v obci

formou odpustenia daní z nehnuteľného majetku na rok 2015

Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka

obce Ing. Silvia Masárová. Konštatovala, že:

Uznesenie č. 45/2015 – splnené – vydanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do MŠ na

predškolské vzdelávanie T: do 15.05.2015

ad. 3./ Prejednanie žiadosť FO a PO (predaj obecného majetku – p. Mikolášková, žiadosť p.

FERO)

A) p. Mikolášková – dňa 16.04.2015 poslanci OcZ vyjadrili súhlas s odpredajom

Obecného majetku. Jedná sa o parcely medzi cestou a pozemkom žiadateľky.

Nakoľko na „C“ registri predmetné parcely neboli zaradené, po vzájomnej dohode bol

žiadateľkou predložený originál geometrického plánu, úradne overený a právoplatný,

a tento bude slúžiť na oficiálnu špecifikáciu predmetných parciel. Žiadateľka tiež

predložila návrh kúpnopredajnej zmluvy, ktorú však na schvaľovanie nepredkladá,



nakoľko vykazovala zásadné nepresnosti. Po jej úprave bude táto bez prieťahov

podpísaná.

Na základe predložených dokladov a návrhov je možné hlasovať o odpredaji parciel:

- parc. registra „C“ č. 445/4, 446/2, 444/26 nachádzajúcich sa v kat. území Veľké

Bierovce, vytvorených na základe geometrického plánu č. 344, vyhotoveného Ing.

B. Hindickým.

Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 47/2015 z 18.05.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného majetku parcela č. registra „C“ č. 445/4,

446/2, 444/26 nachádzajúcich sa v kat. území Veľké Bierovce, vytvorených na základe

geometrického plánu č. 344, vyhotoveného Ing. B. Hindickým

B) Firma Pavol FERO – LIFE predložila žiadosť o povolenie úplnej rekonštrukcie

ústredného kúrenia, výmenu okna, vybudovanie WC a kúpelky na prenajatej

nehnuteľnosti č. 216 v sume 2.500,00€ kúrenie, 350,00€ okno. WC a kúpelka bez

odhadovanej sumy.

Ďalej navrhuje náklad úprav uhrádzať z vlastných zdrojov spoločnosti FERO

a následne kompenzovať úhradou zmluvného nájomného.

Vyjadrenie poslancov OcZ: Poslanci OcZ vykonajú po dohode s p. Ferom a za jeho

prítomnosti obhliadku NHM č. 216 a následne rozhodnú o predloženej žiadosti.

ad. 4./ Schválenie zmlúv a dodatkov:

Starostka predložila poslednú verziu vyrokovanej zmluvy - Zmluva o výkone trénerskej

funkcie vo futbalovom klube OTJ Veľké Bierovce – Opatovce.

Zmluva bude zverejnená po jej podpise oboma stranami na stránke obce obvyklým

spôsobom.

Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0



Uznesenie č. 48/2015 z 18.05.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o výkone trénerskej funkcie vo futbalovom

klube OTJ Veľké Bierovce – Opatovce.

ad. 5./: Ihrisko – zámer, financovanie, žiadosť o dotáciu

Starostka predložila vypracovaný projekt a návrh modelu financovania výstavby

Multifunkčného ihriska.

Maximálna možná výška priznanej dotácie je 50.000,00€, zmluvne požadovaná spoluúčasť

žiadateľa, teda obce je 5%. Ak náklady na projekt prevyšujú max. možnú výšku dotácie, tieto

znáša obec.

Starostka obce navrhuje odsúhlasiť takýto model financovania.

Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 46/2015 z 18.05.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) Žiadať o maximálnu výšku dotácie =50.000,00€,

b) Spoluúčasť obce =5%

c) Náklady na projekt prevyšujúce max. možnú výšku dotácie uhradiť z rozpočtu obce

a tieto náklady financovať z kapitálových výdavkov obce.

ad. 6./ Novelizácia zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce:

Starostka predložila Novelizáciu zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce viď

príloha. Po schválení Novely bude smernica zverejnená obvyklým spôsobom.

Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 49/2015 z 18.05.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Novelizáciu zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké

Bierovce.



ad. 7./ Kontrola čerpania rozpočtu k 31.03.2015 a rozpočtové opatrenie č. 1/2015 viď

príloha

Účtovníčka obce predložila čerpanie rozpočtu k 31.03.2015 a rozpočtové opatrenie č. 1/2015

viď príloha.

Uznesenie č. 50/2015 z 18.05.2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03. 2015 a rozpočtové

opatrenie č. 1/2015.

ad. 8./ Kompenzácia za znemožnenie užívania parciel z dôvodu výstavby kanalizácie v obci,

formou odpustenia daní z nehnuteľného majetku na rok 2015.

Starostka predložila návrh na kompenzáciu za znemožnenie užívania parciel z dôvodu

výstavby kanalizácie v obci, formou odpustenia daní z nehnuteľného majetku na rok 2015.

A to na parcelách, kde bola vytvorená kopa z výkopu pri realizovaní kanalizačného diela

a tiež dotknutých parciel pri prekládke potrubia medzi obcou Opatovce a Veľké Bierovce.

Jedná sa o nasledujúce parcely:

Parcely registra „E“ číslo 10848, 10849,10911, 10959, 10967 až 10974, 10975/1, 10977/1 až

10977/3,10978 až 10980, 11037, 11038, 11039, 11041, 11042, 11043, 11048, 11912.

ad. 11./ Rôzne

1. riaditeľka MŠ predložila materiálne požiadavky, ktoré budú prejednané

25.05.2015 o 13,00 hod.

2. starostka informovala o prehodnotení stavu hrobu vojaka – Gatiar, že a ozvali

na výzvu príbuzní a bude s nimi vypracovaná zmluva. Obec požiadalo

o vyradenie zo zoznamu hrobov vojenských a vojenských pamätníkov.

3. Starostka informovala o rozšírení separácie odpadu z pôvodných – sklo, plasty,

papier, kompost, nebezpečný odpad a komunálny odpad bežný

a nadrozmerný o odpad kovový a papier, ktorý neberú do zberu papiera.

4. Poslanci a skupiny občanov si podelili povinnosti ohľadom organizácie MDD,

ktoré bude dňa 29.05.2015 v obci.



5. Starostka informovala o stretnutiach a pripravovaných podkladoch s TVK

a realizátorom Combin – očakávané ukončenie prác rekonštrukcie chodníkov

je do konca mesiaca jún a cesty do konca mesiaca júl.

ad. 12./ Záver

Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho OcZ na

26.05.2015 o 17,00 hod., program ďalšieho zastupiteľstva a poďakovala sa občanom za

pomoc pri oprave rozhlasu, pomoc pri akcii stavanie mája a poslancom za účasť na zasadnutí,

následne ukončila zasadnutie.

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Silvia Masárová

Starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Milan Fabian ---------------------

Bystrík Ondrášek ----------------



Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 50/2015

berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle vnútorného predpisu č.1/2014

o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce:

Rozpočet na

rok 2015

v €

1. zmena

rozpočtu

na rok 2015

v €

Návrh na

2. zmenu

rozpočtu na

rok 2015 v €

2. zmena

rozpočtu na

rok 2012

v €

Bežné príjmy 254 350,00 254 990,00 0 0

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0 0

Finančné operácie príjmové 39 000,00 39 000,00 0 0

Príjmy spolu 293 350,00 293 990,00 0 0

Rozpočet na

rok 2015

v €

1. zmena

rozpočtu

na rok 2015

v €

Návrh na

2. zmenu

rozpočtu na

rok 2015 v €

2. zmena

rozpočtu na

rok 2015

v €

Bežné výdavky 223 210,00 223 850,00 0 0

Kapitálové výdavky 5 650,00 5 650,00 0 0

Finančné operácie výdavkové 64 490,00 64 490,00 0 0

Výdavky spolu 293 350,00 293 990,00 0 0



VVpis z uzneseni 18.05.2015

Uznesenie i. 4612015 z 1t8.05.2015-

Obecn6 zastu pitel'stvo sr:hva I'uje :

a) Ziadat o maximSlnu vySku dotdcie =50'000,00€,

b) Spoludrias{ obce =5%o

c) N6klady na projekt prevysujuce max. moin0 v'i5ku dotdcie uhradit z rozpodtu obce

a tieto ndklady financovat z kapitdlov'ich vlidavkov obce.

Obecn6 zastupitelstvo :;chval'uje predaj obecn6ho majetku parcela d' registra "C" t'445/4'

446/7, 444126 nachddzajricich sa v kat' rizemi Velke Bierovce, vytvorenlich na z6klade

geometrick6ho pliinu i. 344,vyhotoven6ho Ing' B' Hindickfm

obecn6 zastupitel'stvo s;chval'uje Zmluvu o vfkone tr6nerskej funkcie vo futbalovom klube oTJ

Velk6 Bierovce - OPatovce'

obecn6 zastupitelstvo schval'uje Noveliziiciu z;lsad hospod6renia s majetkom obce Velke

Bierovce.

Obecn6 zastuPitel'stvo berie

opatrenie i. tl20L5'

na vedomie ierPanie rozPodtu k 31.03. 2OI5 a rozPodtove


